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นิยามกรรมการอิสระ 

 

 บริษัท  เอ้ือวิทยา จํากัด (มหาชน)  ไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระไว  ซึ่งมีความเขมงวดกวาขอกําหนด    

ข้ันต่ําของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระเปนบุคคลท่ีมีความเปนอิสระและมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5  ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ  บริษัทยอย    

บริษัทรวม  ผูถือหุนรายใหญ  หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ท้ังน้ี ใหนับรวมการถือหุนของผูท่ีเก่ียวของ

ของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน  ลูกจาง  พนักงาน  ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา  หรือ

ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  บริษัทใหญ  บริษัทยอย  บริษัทรวม  บริษัทยอยลําดับเดียวกัน  ผูถือหุน     

รายใหญ  หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย

กวา  2 ปกอนวันท่ีไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ  ท้ังน้ี ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณท่ีีกรรมการ

อิสระเคยเปนขาราชการ  หรือท่ีปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ

บริษัท 

3. ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเปนบิดา  

มารดา คูสมรส  พ่ีนอง  และบุตร  รวมท้ังคูสมรสของบุตร  ของผูบริหาร  ผูถือหุนรายใหญ  ผูมีอํานาจ

ควบคุม  หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหาร  หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 

4. ไมมี  หรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท  บริษัทใหญ  บริษัทยอย  บริษัทรวม  ผูถือหุนรายใหญ  

หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน  

รวมท้ังไมเปน หรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุม  ของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท  

บริษัทใหญ  บริษัทยอย  บริษัทรวม  ผูถือหุนรายใหญ  หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพน

จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันท่ีไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ 

ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทํารายการทางการคาท่ีกระทําเปนปกติเพ่ือ

ประกอบกิจการ  การเชา  หรือใหเชาอสังหาริมทรัพย  รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ  หรือการให  

หรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับ หรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกัน

หน้ีสิน รวมถึงพฤติการณอ่ืนทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัท หรือ คูสัญญามีภาระหน้ีท่ีตองชําระตออีก

ฝายหน่ึง  ตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต 25 ลานบาทข้ึนไป แลวแต

จํานวนใดจะต่ํากวา ท้ังน้ีการคํานวณภาระหน้ีสินดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการท่ี

เก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหน้ีดังกลาว ใหนับรวมภาระหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนในระหวาง 1 ปกอนวันท่ีมี

ความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไมเปน  หรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท  บริษัทใหญ  บริษัทยอย  บริษัทรวม  ผูถือหุนรายใหญ  หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัท  และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย  ผูมีอํานาจควบคุม  หรือหุนสวนของสํานักงานสอบ

บัญชี  ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม

ของบริษัทสังกัดอยู  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันท่ีไดรับแตงตั้ง
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6. ไมเปน หรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมาย  หรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม         

ผูถือหุนรายใหญ หรือมีผูอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย  ผูมีอํานาจควบคุม หรือ

หุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว ไมนอยกวา     

2 ปกอนวันท่ีไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ 

7. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งข้ึน  เพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท  ผูถือหุนรายใหญ  หรือ     

ผูถือหุนซึ่งเปนผูท่ีเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 

8. ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท  หรือบริษัทยอย 

หรือไมเปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน          

ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท

อ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัท

ยอย 

9. ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 
 

ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเปนไปตาม ขอ 1 ถึง 9 แลว  กรรมการอิสระอาจไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทยอย

ลําดับเดียวกัน ผู ถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ 

(Collective decision) ได 
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